
Profiel stage communicatie profiel 

Ontwerp en evaluatie van een HTA escape room 

Achtergrond 

Om studenten, maar wellicht ook leken, kennis te laten maken met Health Technology Assessment 

als onderzoeksgebied zou ik graag een escape room willen maken aan de hand waarvan alle aspecten 

van een HTA aan de orde komen. Dit zijn naast effectiviteit, veiligheid en economische consequenties 

bijvoorbeeld ook ethische, sociaal-culturele en organisatorische aspecten.  

In een escape room moet je als team puzzels oplossen om zo een sleutel te krijgen naar een nieuwe 

kamer/ een nieuwe map met informatie met als doel om een groter vraagstuk met alle informatie op 

te lossen. In dit geval gaat het verhaal van de escape room over een dossier dat een farmaceutische 

bedrijf heeft ingediend bij Zorg instituut Nederland om vergoeding van een nieuw geneesmiddel aan 

te vragen. Hoe meer mappen je open krijgt/ hoe meer puzzels je oplost, hoe meer informatie je hebt. 

Aan het eind van het spel worden de spelers gevraagd of ze het nieuwe middel wel of niet zouden 

vergoeden. Het kan zijn dat als je meer informatie hebt, dat de beslissing ook complexer wordt.  

Een escape room is een vorm van game-based learning die steeds vaker wordt ingezet in het medisch 

onderwijs. het is een speelse manier om kennis voorbij te laten komen, een real life situatie na te 

spelen en tegelijkertijd aan team building te werken. Het inzetten van spelvormen (gamification) in 

onderwijs heeft aangetoond dat het studenten motiveert, dat het betrokkenheid verhoogd en het 

stimuleert sociale interactie in een leeromgeving. Het past heel goed bij de principes van team-based 

learning and self-directed learning. 

Activiteiten die de student uitvoert: 

• Literatuur onderzoeken omtrent game-based learning 

• Literatuur onderzoek naar toepassing in het medisch onderwijs 

• Ontwerp van de escape room 

• Evaluatie van de escape room op relevante facetten 

Profiel van de beoogde student: 

We zoeken een enthousiaste, proactieve en vooral creatieve student die feeling heeft voor 

vormgeving. Kennis van het vakgebied HTA is niet noodzakelijk maar wel een pre.  

Contact: 

Heb je interesse neem dan vooral contact op met: Wietske Kievit, specialisatie coordinator HTA. 

Wietske.kievit@radboudumc.nl  
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